
K bodu 1. 

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 

komisie, kontrola uznesení   

 

 

Uznesenie č. 189 

z 24. zasadnutia, 1. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce 

Rišňovce 

konaného dňa 21. apríla 2021 

 

 

    Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. 

 

a) schvaľuje:  

Návrhovú komisiu: Ing. Jana Žitňáková, Danka Jánošíková 

b) berie na vedomie: 

            Overovateľov zápisnice: Ing. Tomáš Paúk, Jana Grznárová 

            Zapisovateľka: Ružena Jamborová 

c) konštatuje, že:  
na rokovaní OZ je prítomných 6 poslancov 

 
V Rišňovciach, dňa 22.04.2021                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 2. 

Schválenie programu zasadnutia OZ 

 

Uznesenie č. 190 

z 24. zasadnutia, 1. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce 

Rišňovce 

konaného dňa 21. apríla 2021 

 

 

    Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- program rokovania predložený starostom obce Mgr. Máriom Machovcom. 

 

 
V Rišňovciach, dňa 22.04.2021                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

K bodu 3. 

Prerokovanie a schválenie žiadosti  Fi.: RYPOS o zriadenie vecného bremena na parcele 

2795/42  v súvislosti s výstavbou trafostanice na parcele č . 2799/312. 

 

Uznesenie č. 191 

z 24. zasadnutia, 1. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce 

Rišňovce 

konaného dňa 21. apríla 2021 

     

      Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. 

 

dopĺňa 

 

- uznesenie č. 158 z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce konaného dňa 

12. novembra 2020: 

 

- v bode c/: parcelu KNC č. p. 2796/42 

 

mení 

 

- bod d/ v znení: zaťaženie parciel bude v rozsahu koridoru vyznačeného   

                         v Geometrickom pláne č. 86/2020 zo dňa 18.08.2020.  
 
V Rišňovciach, dňa 22.04.2021                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 4. 

Prerokovanie a odsúhlasenie investičného projektu na zapojenie vrtu HR 2 – 

oboznámenie sa s cenovými ponukami.  

 

Uznesenie č. 192 

z 24. zasadnutia, 1. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce 

Rišňovce 

konaného dňa 21. apríla 2021 

     

      Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- zaradenie investičnej akcie pripojenia HR2 k HR1 do investičného plánu obce Rišňovce 

na rok 2021.  

 

 



Poveruje 

 

- starostu obce Rišňovce Mgr. Mária Machovca zabezpečiť kompletnú stavebnú a zmluvnú 

dokumentáciu; 

- na najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva predložiť rozpočtové opatrenie 

k uvedenej investičnej akcii.  

 

 
V Rišňovciach, dňa 22.04.2021                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 5. 

Rôzne 

 

Uznesenie č. 193 

z 24. zasadnutia, 1. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce 

Rišňovce 

konaného dňa 21. apríla 2021 

 

   Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov OZ podľa §9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí – prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

novovytvorená parcela C-KN č. p. 1423/4 vedená na GP č. 307/2020 zastavaná plocha 

o výmere 29 m², ktorý vznikol odčlenením od pôvodnej parcely 1420/3 – zastavaná plocha, 

pozemok zapísaný na LV č. 1174 vo vlastníctve obce Rišňovce, k. ú. Rišňovce. 

Zamieňajúcimi sú:  Jarmila Čaplová, rod. Chmelanová, nar. 25.10.1954, bytom Rišňovce 

394, 951 21 Rišňovce, /v podiele 2/6-iny k celku/, Jozef Chmelan, rod. Chmelan, nar. 

23.01.1957, bytom Rišňovce 425, 951 21 Rišňovce, /v podiele 1/6-iny k celku/, Lukáš 

Chmelan, rod. Chmelan, nar. 20.05.1981, bytom Alekšince 537, 951 22 Alekšince, /v 

podiele 1/6-iny k celku/, Tomáš Chmelan, rod. Chmelan, nar. 21.01.1988, bytom Alekšince 

537, 951 22 Alekšince, /v podiele 1/6-iny k celku/ a Markéta Chmelanová, rod. 

Chmelanová, nar. 10.01.1991, bytom Lukáčovce 335, 951 23 Lukáčovce /v podiele 1/6-iny 

k celku/. Schválená cena je 10,00 €/m².  Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že zamieňaný 

pozemok, ktorý je vo vlastníctve obce je čiastočne zastavaný stavbou, súp. č. 425 a súčasne 

je priľahlým pozemkom, ktorý tvorí nedeliteľný celok so stavbou a záhradou vo vlastníctve 

menovaných. Uvedený pozemok vo vlastníctve Obce Rišňovce určený na zámenu je pre 

Obec Rišňovce nevyužiteľný. Zamieňajúci uhradia sumu 290,00 € /slovom: 

dvestodeväťdesiat EUR/ na účet Obce Rišňovce, č. ú.: SK03 5600 0000 0008 6884 3002. 

Náklady spojené s povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností podľa 

tejto zmluvy znášajú výlučne Zamieňajúci spoločne a nerozdielne. 

 

  
V Rišňovciach, dňa 22.04.2021                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

___________________________________________________________________________ 


